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UTLÅTANDE OM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR KVIS OCH NORRA JORVAS 
 
De framlagda detaljplaneförslagen för Kvis respektive Norra Jorvas begränsar bedrivande av 
skogsbruk på området och gör normalt skogsbruk beroende av ansökningar om åtgärdstillstånd. 
Skogsbruk ska enligt Södra skogsrevirets och SLC Nylands åsikt bedrivas enligt skogslagen med 
lagstadgad anmälan om användning av skog till Skogscentralen. Krav på särskilt tillstånd från 
kommunen är inte motiverat. Slutavverkning ska vara möjliga att utföra där det är ändamålsenligt 
för att trygga förnyelsen av skogen.  
 
Åtgärdstillståndsförfarande kan leda till betydande kostnader för enskilda skogsägare, vilket medför 
att gallringar och andra nödvändiga skötselåtgärder samt mindre avverkningar blir ogjorda. 
Skogsbrukets åtgärdstillståndskostnader måste betalas av kommunen om man inför begränsningar 
och kräver tillståndsförfarande. 
 
Detta motiveras bland annat av att man i konsekvensbedömningen (4.3.4) har konstaterat att det är 
möjligt att idka skogsbruk såsom för nuvarande. 
”Konsekvenser för jord- och skogsbruk 
På planområdet (detaljplanerna för Kvis och Norra Jorvas) är det möjligt att fortsätta att idka 
jord- och skogsbruk såsom för nuvarande, eftersom markanvändningslösningarna i detaljplanerna 
har gjorts upp på så sätt att till exempel verksamheten i det nuvarande driftscentrumet för 
lantbrukslägenheter kan fortsätta obehindrat” 
 
Vi påtalar också att någon egentlig konsekvensbedömning inte verkar ha gjorts för skogsbruket och 
att den är bristfällig även för jordbrukets del. I planbeskrivningens konsekvensbedömning saknas 
helt och hållet en bedömning av hur detaljplanen påverkar skogsbruket. Enligt den numera 
lagstadgade konsekvensbedömningen bör man beakta de ekonomiska konsekvenserna och riskerna 
för befintlig näringsverksamhet. Rätten att kunna utöva näringsverksamhet på området måste 
tryggas i planen. 
 
Planens konsekvenser för jord- och skogsbruket borde utvärderas närmare. Möjligheterna att 
bedriva och utveckla ekonomiskogsbruk bör säkerställas. Skogen utgör en viktig del av gårdarnas 
näringsverksamhet, deras ekonomiska helhet och verksamhetsförutsättningar. Den föreliggande 
planen skulle enligt vår bedömning betydligt försämra verksamhetsförutsättningarna för jord- och 
skogsbruket på området. Trafiklösningar som beaktar jord- och skogsbrukets behov bör även 
beaktas. I detaljplanen bör särskild uppmärksamhet fästas vid gårdens trafikbehov vid gårdscentret. 
 



 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 
Södra skogsreviret r.f. SLC Nyland  
Mannerheimgatan 9-11 A Fredriksgatan 61 A 34 
06100 BORGÅ 00100 HELSINGFORS 
 

Beskrivningen av MU-området på kartan i planförslaget är skogsbruksmässigt svår att tolka och 
leder säkert till problem i samband med avverkningar. Skrivningen om trädbestånd med träd av 
varierande ålder som ska utvecklas i skogsdungar är otydlig och leder till olika tolkningar. 
 
”Jord- och skogsbruksområde med särskilt behov av att styra friluftslivet. 
På området är det tillåtet att uppföra byggnader och anläggningar för jord- och 
skogsbruksändamål. På området är det tillåtet att anlägga friluftsleder och byggnader och 
anläggningar för friluftsändamål. Trädbestånd med träd av varierande ålder ska utvecklas i 
skogsdungar, om inte bevarandet av miljövärden förutsätter andra skötselåtgärder. Kalhyggen är 
förbjudna på området.” 
 
Kategoriskt förbud av normala, lagliga skogsbruksåtgärder utan att samtidigt införa eller inleda ett 
ersättningsförgarande är förkastligt. I förslaget finns också planerade stigar längs befintliga 
skogsbilvägar och skogkörstråk som är i användning för skogsbruksändamål. Det här får inte 
begränsa det nuvarande användningsändamålet. Riktgivande friluftstigar ska i huvudsak placeras på 
VL- och kommunens marker. Skogsreviret och SLC Nyland kräver att de berörda skogsägarnas 
synpunkter bör ges en stor tyngd. 
 
Vidare framhåller vi att möjligheterna att bedriva jakt på MU-, MT- och MU-områden måste 
tryggas för att begränsa skador i trädgårdar, jordbruket, skogsbruket och trafiken. 
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